
ْبِلَك َفَأَخْذنَاُهْم بِاْلَبْأَساء َوالضراء َلَعلُهْم يـََتَضرُعوَن ((  فـََلْوال ِإْذ َجاءُهْم بَْأُسَنا َتَضرُعوْا َوَلِكن  )42َوَلَقْد َأْرَسلَنآ ِإَلى أَُمٍم من قـَ
َتْحَنا َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكل َشْيٍء َحتى ِإَذا َفرُِحوْا  )43َقَسْت قـُُلوبـُُهْم َوزَيَن َلُهُم الشْيطَاُن َما َكانُوْا يـَْعَمُلوَن ( ا َنُسوْا َما ذُكُروْا ِبِه فـَ فـََلم

  ) . )45( ) فـَُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الِذيَن ظََلُموْا َواْلَحْمُد ِلّلِه َرب اْلَعاَلِمينَ 44ِبَما ُأوتُوْا َأَخْذنَاُهم بـَْغَتًة فَِإَذا ُهم مْبِلُسوَن (
  ] . 45 – 42[ األنعام : 

 ----------  
ْبِلَك (    ، أي : واهللا لقد أرسلنا رسًال إىل أمم كثريين من قبلك . εهذه تسلية للنيب ) َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلى ُأَمٍم ِمْن قـَ
  يف الكالم حذف تقديره : فكذبوا وكفروا فأخذناهم وأهلكناهم .) فََأَخْذنَاُهْم ( 
  .يعين بالفقر والضيق يف العيش ) َبْأَساِء بِالْ ( 
  م .اآلاليعين األمراض واألسقام و ) َوالضراِء ( 
يف الكالم حذف يدل عليه الظاهر تقديره فكذبوا فأخذناهم ، ومعناه الزمناهم وتابعناهم الشيء بعد الشيء ، قال ابن عطية :  ♦

  ر .بدان ، هذا قول األكثر ، وقيل قد يوضع كل واحد بدل اآلخيف األ) والضراء ( املصائب يف األموال ، ) البأساء  (
وإن عادة األمم مع رسلهم التكذيب واملبالغة يف قسوة القلوب حىت هم إذا أخذوا  ρهذا تسلية للرسول قال أبو حيان :  ♦

  .يتذللون هللا وال يسألونه كشفها  بالباليا ال
ولنذيقّنهم من العذاب األدىن دون ( ذابًا هّينًا قبل العذاب األكرب ، كما قال واملراد : أّن اهللا قّدم هلم ع وقال ابن عاشور : ♦

وهذا من فرط رمحته املمازجة ملقتضى حكمته ؛ وفيه إنذار لقريش بأّم سيصيبهم البأساء ) العذاب األكرب لعّلهم يرجعون 
  والضرّاء قبل االستئصال ، وهو استئصال السيف.

  لعل : للتعليل ، أي : ألجل أن يتضرعوا إىل اهللا عز وجل وخيشونه وخيشعون .)  ونَ َلَعلُهْم يـََتَضرعُ ( 
  يدل على أم تضرعوا ؟ وههنا يقول : قست قلوم ومل يتضرعوا.)  َبْل إياه َتْدُعونَ ( فإن قيل : أليس قوله قال الرازي : 

  قلنا : أولئك أقوام ، وهؤالء أقوام آخرون.
  طلب إزالة البلية ومل يتضرعوا على سبيل اإلخالص هللا تعاىل فلهذا الفرق حسن النفي واإلثبات. أو نقول أولئك تضرعوا ل

ِمن َلطَاِئِف الَباليَا وفواِئِدها تكفُري اخلطايا ا والثواب على الصرب عليها، وهل يثاب على البالء  قال ابُن رجب رحمه اِهللا: ♦
 نـَْفِسِه، فيه اختالف بني العلماء.

  كري العبد بذنوبه فرمبا تاب ورجع منها إىل اهللا عز وجل.ومنها: تذ 
  ومنها: زواُل قسوة القلوب وحدوُث رقِتها. 

  قال بعُض السلف إن العبَد لَُيْمرُض فيذكُر ُذنُوبََه فـََيْخرَُج منه مثُل رََأِس الذباب من خشيِة اِهللا فيغفُر له.
  وذلك َأَحُب إىل اِهللا ِمن كثٍري ِمن طاعاِت الطائعني. ومنها: اْنِكسارُُه ِللِه َعز َوَجَل وِذلهُ 

لَبالِء وقد َذم اهللاُ ومنها: أا تُوِجُب لِلعبِد الرُجوَع ِبقلبه إىل اهللا عز وجل والوقوَف ببابه والتضرَع َلُه واالستكانة وذلك ِمن أعَظِم فواِئِد ا
  َمن ال َيْستكُني لَُه عند الشدائد.

ْم َوَما يـََتَضرُعونَ ( قال تعاىل:  ِن قَـْبِلَك َفَأَخْذنَاُهْم بِاْلَبْأَساء (  وقال )َوَلَقْد َأَخْذنَاُهم بِاْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكانُوا لَِرَوَلَقْد َأْرَسلَنا ِإَىل أَُمٍم م



  . ) َوالضراء َلَعلُهْم يـََتَضرُعونَ 
  ويف بعِض الكتِب السابقِة: ِإن اهللا لَيبتِلي العبَد وهو ُحيبه لَِيْسَمَع َتَضُرَعه.

  : سبحاَن ُمستخرِج الدعاء بالَبالء وسبحاَن ُمستخرِج الشكِر بالرَخاِء.υوقال سعيُد بُن عبد العزيز قال داوُد 
  ه فيقول اهللا: ال تعجل بإجابته فإين أحب أن أمسَع صوَت عبِدي املؤمن.وقال ثابت: إذا دعا اهللا املؤمُن بدعوة وكل اهللا جربيل حباجت

  أن البالء يوصل إىل قلبه لذة الصرب عليه أو الرضا به وذلك مقام َعِظيم جًدا. وقد تقدمت اإلشارة إىل فضل ذلك وشرفه.  :ومنها
  بال على اخلالق وحده.إىل املخلوق ويوجب له اإلق االلتفاتأن البالء يقطع قلب املؤمن عن  :ومنها

  وقد حكى اهللا عن املشركني إخالص الدعاء له عند الشدائد فكيف باملؤمنني.
  والبالء يوجب للعبد حتقيق التوحيد بقلبه وذلك على أعلى املقامات وأشرف الدرجات.

  ويف اِإلسرائيليات يقول اهللا عز وجل: البالء جيمع بيين وبينك والعافية جتمع بينك وبني نفسك.
َجاءُهْم  َحىت ِإَذا اْستَـْيَأَس الرُسُل َوظَنوْا أَنـُهْم َقْد ُكِذبُواْ (  قريًبا يف الغالب. قال تعاىل وإذا اشتد الكرب وعظم اخلطب كان الفرج حينئذٍ 

  ) . َنْصرُنَا
  ) . َر الّلِه َقرِيبٌ ال ِإن َنصْ َحىت يـَُقوَل الرُسوُل َوالِذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمَىت َنْصُر الّلِه أَ (  وقال تعاىل

 . وقال)وْا ِمن رْوِح الّلهِ اْذَهُبوْا فـََتَحسُسوْا ِمن يُوُسَف َوَأِخيِه َوَال تَـْيَأسُ (  ييأس من لقاء يوسف وقال إلخوتهأنه مل υوأخرب عن يعقوب 
يعاً (    ) . َعَسى الّلُه َأن يَْأتَِيِين ِِْم مجَِ

الفرج باشتداد الكرب، أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وُجِد اِإلياس من كشفه من جهة املخلوق ووقع  ومن لطائف أسرار اقرتان
  التعلق باخلالق استجاب له وكشف عنه.

ملا عرض عليه جربيل يف  υفإن التوكل هو قطع االستشراف باليأس من املخلوقني كما قال اإلمام أمحد. واستدل عليه بقول إبراهيم 
   .ه: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فالال لاهلواء وق

  ) . َعَلى اللِه فَـُهَو َحْسُبهُ  َمن يـَتَـوَكلْ ( و  والتوكل من أعظم األسباب اليت تطلب ا احلوائج فإن اهللا يكفي من توكل عليه كما قال
  ؟؟؟ ل بعضهم:واهللا ولو يئست من اخللق حىت ال تريد منهم شيًئا ألعطاك موالك كما تريد، قا :قال الفضيل

  أي فلم يتضرعوا حينئذ مع حتقق ما يستدعيه . )فـََلْوال ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسَنا َتَضرُعوا ( 

حتضيض ، وهي اليت تلي الفعل مبعىن َهال ؛ وهذا ِعتاب على ترك الدعاء ، وإخبار عنهم أم مل  ) لوال(  : قال القرطبي ♦
  .يَتضرعوا حني نزول العذاب

  ) أي : أصام القسوة ، وقسوة القلب : غلظته وشدته حبيث ال يعترب وال يتعظ .َقَسْت قـُُلوبـُُهْم  َوَلِكنْ ( 
  . ) فَـَوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ذِْكِر اللِه أُولَِئَك ِيف َضالٍل ُمِبنيٍ وقد حذر اهللا من قسوة القلب فقال تعاىل ( ♦

يَن أُوُتوا َأملَْ يَْأِن لِلِذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللِه َوَما نـََزَل ِمَن احلَْق َوال َيُكونُوا َكالذِ وهو من صفات أهل الكتاب فقال تعاىل (
  م .انا عن التشبه ) فوصف أهل الكتاب بالقسوة ، و  اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْألََمُد فَـَقَسْت قـُُلوبـُُهمْ 

  ما ضرَب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن اهللا .    :  قال ابن القيم ♦
  أسباب قسوة القلب . ♦

  نقض العهد مع اهللا . أوًال :



  ) .فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقَـُهْم َلَعناُهْم َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم قَاِسَيًة قال تعاىل ( 
  فَِبَما نـَْقِضِهْم من جيد يف قلبه قسوة ، احذر أن تكون نقضت عهدًا ، فإن اهللا يقول ( قال ابن عقيل يومًا يف موعظته : يا

  ... ) . ِميثَاقَـُهمْ 
     طول األمل . الثاني :

يَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْألََمُد َأملَْ يَْأِن لِلِذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللِه َوَما نـََزَل ِمَن احلَْق َوال َيُكونُوا َكالذِ (
  ) . فـََقَسْت قـُُلوبـُُهمْ 

ولذلك طول األمل ينسي اآلخرة ، كما قال علي : أخوف ما أخاف عليكم اثنتني : طول األمل واتباع اهلوى ، فطول األمل ينسي 
  اآلخرة ، واتباع اهلوى يصد عن احلق .

  لب من قصر األمل ( وهو العلم بقرب الرحيل ) .فليس هناك أنفع للق
  كثرة األكل ، ال سيما إن كان من الشبهات أو الشهوات .  الثالث : 

  قال بشر : خصلتان تقّسيان القلب : كثرة الكالم ، وكثرة األكل .
  كثرة الذنوب .  الرابع :

  ) . َكال َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوِِْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ قال تعاىل (  
( إن املؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء يف قلبه ، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ، وإن زاد زادت حىت يعلو  εويف املسند قال 

  ) . ْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ َكال َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوِِ قلبه ، فلذلك الران الذي ذكر اهللا يف كتابه :  
  قال بعض السلف : البدن إذا عري رّق ، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته .

  قال ابن املبارك :
  رأيت الذنوب متيت القلوب   ويورث الذل إدماا .

  وتْرك الذنوب حياة القلوب    وخٌري لنفِسك عصياا .
  عالمات رقة ولين القلب . ♦

  ذكر اهللا . اإلكثار من : أوالً 
  ) . الِذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئن قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اللِه َأال ِبذِْكِر اللِه َتْطَمِئن اْلُقُلوبُ قال تعاىل ( 

  قال رجل للحسن ، يا أبا سعيد ، أشكو إليك قسوة قليب ، قال : أذبه بذكر اهللا .
أشياء : قراءة القرآن بالتفكر ، وخالء البطن ، وقيام الليل ، والتضرع عند السحر ،  قال بعض السلف : دواء القلب من مخسة

  وجمالسة الصاحلني .
  العطف على املسكني .ثانياً : 

) اليتيم وأطعم املسكني إذا أحببت أن يلني قلبك فامسح رأس: ( εيشكو قسوة قلبه ؟ فقال له الرسول  εفقد جاء رجل إىل النيب 
  رواه أمحد .

  زيارة املقابر . ثالثاً :
  ( كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها فإا تذكر اآلخرة ، وترق القلب ) رواه أمحد . εقال 



  إذا قسا القلب قحطت العني .
  رابعاً : كثرة ذكر املوت .

  ( أكثروا من ذكر هاذم اللذات ) رواه الرتمذي . εولذلك قال 
  لعبادة ، وتعجيل التوبة ، واإلقالع عن املعاصي .ملا يف ذلك من رقة القلب ، ونشاط ا

  قال سعيد بن جبري : لو فارق املوت ذكر قليب لفسد .
  أكل احلالل . خامساً :

  . من عرف ما يدخل جوفه كتب عند اهللا صديقا: ل الفضيل قا
   .أىب شاء أم وقال سهل التسرتي: من أكل احلالل أطاع اهللا شاء أم أىب، ومن أكل احلرام عصى اهللا

  الدعاء بسالمة القلب .سادساً : 
  يقول ( اللهم إين أسألك قلباً سليماً .. ) رواه أمحد . εكان 

  االستجابة ألمر اهللا ورسوله . سابعاً :
ٓ قال تعاىل ( �َِ���ُ�اْ �ۡ ٱ َءاَ��ُ�اْ  �َِّ��َ ٱ 	َ�ُّ�َ��َٰ  ِ َّ�ُ��لِ  ِ َ ٱ أَنَّ  اْ  َُ)�ٓ &ۡ ٱوَ  ِ��ُ+$ۖۡ �ُ(ۡ  �َِ)� َدَ&�ُ%$ۡ  إَِذا َوِ� �َّ َّ�  ).5َُ�ونَ تُ(ۡ  0ِ إِ�َ�ۡ  ٓۥ َوأ0َّ2َُ  ۦ�0ِِ َو/َ ۡ  ءِ َ)�ۡ �ۡ ٱ �َ َ.�ۡ  �َُ(�لُ  

  أي : وحّسن هلم الشيطان املعاصي واإلصرار على الضالل .)  َوزَيَن َلُهُم الشْيطَاُن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ ( 
  . واملراد بالشيطان اجلنس ، وليس املراد شيطاناً واحداً  ♦
  وقد ذكر تعاىل تزيني الشيطان يف آيات : ♦

  ) . َزيَن َهلُُم الشْيطَاُن َأْعَماَهلُْم َفَصدُهْم َعِن السِبيِل فَـُهْم ال يـَْهَتُدونَ فقال تعاىل ( و 
َ َلُكْم ِمْن َمَساِكِنِهْم َوَزيَن َهلُُم الشْيَطانُ وقال تعاىل (  ِبيِل وََكانُوا ُمْسَتْبِصرِينَ  َوَعاداً َوَمثُوَد َوَقْد تَـبَـنيُهْم َعِن الس َأْعَماَهلُْم َفَصد . (  

  أي : فلما تركوا وأعرضوا عما جاءهم من التذكري وجعلوه وراء ظهورهم .)  َما ذُكُروا ِبهفـََلما َنُسوا ( 
  فعلهم . فالنسيان هنا الرتك ، ألن النسيان لو كان على حقيقته مل يؤاخذوا به ، إذ ليس هو من ♦
  يُقال : ِمل ذّموا على النسيان وليس من فعلهم؟  )فـََلما َنُسوْا َما ذُكُرواْ ِبِه  (قوله تعاىل  : يقال القرطب ♦

  .بن ُجَرْيج ، وهو قول أيب علّي مبعىن تركوا ما ذّكروا به ، عن ابن عباس وا)  َنُسوا( فاجلواب أّن 
  يف النْسي. ه مبنزلة ما قد نِسي ، كما يُقال : تركهوذلك ألن التارك للشيء إعراضًا عنه قد صري 

  جواب آخر وهو أم تعّرضوا للّنسيان فجاز الذّم لذلك ؛ كما جاز الذّم على التعّرض لسخط اهللا عّز وجّل وعقابه.
َتْحَنا َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكل َشْيٍء (  كل ما خيتارون ، استدراجًا منه تعاىل   أي : فتحنا عليهم أبواب الرزق والرخاء واألنعام ومن )فـَ

  وإمالء هلم ، عياذاً باهللا من مكره ، وهلذا قال :
  ) وهو الفرح على املعصية . ِإن اللَه ال حيُِب اْلَفرِِحنيَ فرح بطر ومرح ، وهذا الفرح املذموم كما قال تعاىل ()  َحتى ِإَذا َفرُِحوا( 

 )َأَخْذنَاُهْم بـَْغَتًة ( روا وأعِجبوا وظّنوا أن ذلك العطاء ال يَِبيد ، وأنه دال على رضاء اهللا عّز وجّل عنهم معناه َبَطروا وأشِ قال القرطيب : 
  أي استأصلناهم وسطونا م.

  أي : مبا أعطوا من األموال واألوالد واألرزاق .) ِبَما ُأوُتوا  (



  مات .أي : فجأة ، أهلكناهم من غري مقد) َأَخْذنَاُهْم بـَْغَتًة 
  وهذا أشد ما يكون من العذاب ، أن يؤخذوا على غرة وغفلة وطمأنينة ، ليكون أشد لعقوبتهم وأعظم ملصيبتهم . ♦
  آيسون من كل خري .)  فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسونَ ( 

راج ، مث تال رسول قال ( إذا رأيت اهللا يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما حيب ، فإمنا هو استد εعن عقبة بن عامر . عن النيب 
  ) . ْم بـَْغَتًة فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسونَ فـََلما َنُسوا َما ذُكُروا ِبِه فـََتْحَنا َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكل َشْيٍء َحىت ِإَذا َفرُِحوا ِمبَا أُوتُوا َأَخْذنَاهُ :  εاهللا 

  قال احلسن : مَكر بالقوم ورب الكعبة ، أعطُوا حاجتهم مث أخذوا .
  وقال احلسن : من وّسع اهللا عليه فلم ير أنه ميكر به فال رأي له .

  عن آخرهم .أي : أهلكوا واستؤصلوا  ) ظََلُموا فـَُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الِذينَ ( 
  الدابر : اآلخر ، واملعىن : قطعوا عن آخرهم . ♦
استئصاهلم باهلالك واملعىن : فقطع دابرهم ونبه على  عبارة عن) فقطع دابر القوم الذين ظلموا  قوله تعاىل ( : قال أبو حيان ♦

  ه .لشيء من خلفسبب االستئصال بذكر الوصف الذي هو الظلم ، وهو هنا الكفر والدابر التابع ل
وإهالك : أنه سبحانه وتعاىل حيمد على نصر الرسل  أي : فاهللا حيمد على كل شيء ، ومن ذلك)  َواْلَحْمُد ِللِه َرب اْلَعاَلِمينَ ( 

  الكافرين ، فإن بذلك تتبني آياته ، وإكرامه ألوليائه ، وإهانته ألعدائه ، وصدق ما جاءت به املرسلون .
وفيه تعليم املؤمنني كيف حيمدونه سبحانه عند نزول النعم اليت من أجلها هالك الظلمة الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون  ♦

  ، فإم أشد على عباد اهللا من كل شديد .
  .من أجل النعم وأجزل القسم : إيذان بوجوب احلمد هللا عند هالك الظلمة وأنه  قال الزمخشري ♦

والذي يظهر أنه تعاىل ملا أرسل إىل هؤالء األمم كذبوهم وآذوهم فابتالهم اهللا تارة بالبالء ، وتارة بالرخاء فلم يؤمنوا وقال أبو حيان : 
صار ذلك نعمة يف حق الرسل إذ أجنز اهللا وعده على لسام الك املكذبني فناسب فأهلكهم واسرتاح الرسل من شرهم وتكذيبهم و 

  هذا الفعل كله اخلتم باحلمدلة. 
وإّمنا كان هالكهم صالحاً ألّن الظلم تغيري للحقوق وإبطال للعمل بالشريعة ،  وهذا احلمد شكر ألنّه مقابل نعمةوقال ابن عاشور : 

  ء الدمار والفوضى وافتنت الناس يف حيام فإذا هلك الظاملون عاد العدل ، وهو ميزان قوام العامل.، فإذا تغري احلّق والصالح جا
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